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1. Navn:  

Skads Andrup Lokalråd, herefter kaldet Lokalrådet. 

 

2. Formål:  

Lokalrådets formål er at arbejde for Skads Andrup og omegns udvikling med udgangspunkt i 

borgernes ønsker. Dette gøres bl.a. ved at være kontaktled til de kommunale, regionale og statslige 

myndigheder. Lokalrådet er upolitisk. 

 

3. Geografisk afgrænsning:  

Skads Andrup og omegn defineres ved Skads sogn. 

 

4. Sammensætning:  

Lokalrådet består af 7 medlemmer: 3 folkevalgte og 4 fra institutioner, foreninger, og erhvervslivet. 

Valgbare og stemmeberettigede er alle myndige personer bosiddende i Skads sogn. I forbindelse 

med valg til lokalrådet kan der maksimalt stemmes på det antal personer, der skal vælges. Der kan 

kun stemmes én gang på den samme person. 

 

De 4 medlemmer fra institutioner, foreninger og erhvervsliv er:  

 

1 medlem der repræsenterer Skads skole/børnehaven Kahytten/dagplejen/SFO  

1 medlem fra menighedsrådet/pensionistforeningen/GrundtvigsSamfund/Skadssognearkiv  

1 medlemmer fra idrætsforeningerne/spejderne (AIF, ABK, SAGU, Skads sogns skytteforening, 

Skads-Andrup dans & musik) m.fl.  

1 medlem fra erhvervslivet 
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De folkevalgte vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. 

Første gang vælges 3 folkevalgte. De 2 med færrest stemmer vælges for 1 år.  

 

Repræsentanter fra institutioner, foreninger og erhvervsliv udpeges internt af disse.  

Medlemmet valgt/udpeget blandt institutioner/foreninger/erhvervsliv meddeles på årsmødet.  

 

Lokalrådet indkalder alle bestyrelser for foreninger/institutioner/erhvervsliv til et årligt dialogmøde.  

Mødet har til formål at skabe dialog mellem lokalrådet og førnævnte interessenter.  Nye 

lokalrådsmedlemmer fra institutioner/foreninger/erhvervsliv skal være valgt inden dagen. Mødet 

afholdes inden udgangen af november. De valgte personer indtræder i Lokalrådet i forbindelse med 

årsmødet.  

 

Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden skal udpeges 

blandt de 3 folkevalgte.  

 

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

5. Økonomi:  

Lokalrådets aktiviteter søges finansieret gennem, men ikke begrænset til, offentlige bidrag, 

sponsorater, arrangementer eller tilskud fra områdets foreninger/institutioner/erhvervsliv samt 

tilskud fra fonde samt frivillige bidrag. 

 

6. Regnskab og revision:  

Lokalrådets regnskabsår går fra 1.januar til 31.december. 

 

Regnskabet skal før årsmødet være revideret af to valgte revisorer blandt områdets borgere uden for 

lokalrådet. Det reviderede regnskab skal forelægges Lokalrådet til underskrift mindst 14 dage før 

årsmødet.  

 

Revisorerne og en suppleant vælges på årsmødet for 1 år ad gangen. Lokalrådets formue skal være 

anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt muligt være rentebærende.  

 

Regnskabet indsendes til Esbjerg Kommune til orientering. 

 

7.Arbejdsområde:  

Lokalrådet skal arbejde for synliggørelse og udvikling af Skads Andrup og omegn og kan i den 

forbindelse nedsætte ad hoc grupper bestående af interesserede blandt områdets borgere til løsning 

af konkrete opgaver, f.eks. udgivelse af et fællesblad for hele området. Dog skal minimum en 

repræsentant fra lokalrådet være repræsenteret i ad hoc gruppen. Lokalrådet udarbejder referater af 

sine møder og orienterer borgerne via Lokalrådets hjemmeside. 

 

8. Årsmødet:  

Hvert år inden udgangen af marts afholder lokalrådet møde for områdets borgere. Tid og sted samt 

dagsorden annonceres med mindst 1 måneds varsel i et medie med en udbredelse, der dækker Skads 

sogn. 

Årsmødet afvikles med en dagsorden der som minimum indeholder følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent, som skal konstatere om årsmødet er gyldigt 

2. Beretning  

3. Regnskab  

4. Dialog og fokus på indsatsområder 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af: 
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– lokalrådsmedlemmer 

– suppleanter til lokalråd 

– revisorer 

– revisorsuppleant 

7.  Eventuelt 

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal være lokalrådet skriftligt i hænde senest 14 dage 

før årsmødet.  

Alle afgørelser på årsmødet træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, undtagen pkt. 9 og 10.  

Der kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde såfremt 5 medlemmer af lokalrådet eller 50 borgere ønsker 

det. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske med samme varsel og på samme måde som 

indkaldelse til ordinært årsmøde. 

 

9. Vedtægtsændringer:  

Alle vedtægtsændringer skal godkendes på årsmødet, idet et kvalificeret flertal på mindst 2/3 dele af 

de stemmeberettigede fremmødte, stemmer for. Såfremt der kun opnås simpelt flertal herfor, 

indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde, på hvilket beslutningen om vedtægtsændringer 

kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal være 

lokalrådet skriftligt i hænde senest 14 dage før årsmødet. 

 

10.Opløsning:  

Beslutning om lokalrådets opløsning kan alene, efter indstilling fra et flertal i lokalrådet, træffes på 

årsmødet ved kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte. Såfremt det 

krævede flertal opnås herfor, indkalder lokalrådet til et ekstraordinært årsmøde med samme varsel 

og på samme måde som indkaldelse til ordinært årsmøde, på hvilket beslutningen om Lokalrådets 

opløsning kan træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Eventuel formue skal ved nedlæggelse af lokalrådet gå til almene formål i området, og efter 

retningslinjer opstillet af det afgående Lokalråd. 
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